ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
mantenedora das

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS

COMUNICADO AOS ACADÊMICOS SOBRE A SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS DE 18 A 29 DE MARÇO DE 2020.

Prezados acadêmicos.

Em respeito às recentes manifestações oficiais do Comitê Operativo de Emergência, do
Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e das autoridades de saúde sobre a
necessidade de prevenção em relação à pandemia COVID 19, esta instituição deliberou por
suspender as atividades pedagógicas e aulas “presenciais”, para substitui-las por ensino à
distância e estudos dirigidos em regime domiciliar, no período de 18 a 29 de março de 2020.
Em virtude do inusitado da situação, os professores encaminharão via área do aluno no Portal
AEMS as orientações sobre atividades em regime domiciliar, as indicações de acesso aos
conteúdos de vídeos e de textos pertinentes aos ementários de suas disciplinas e os modos de
avaliações, motivo pelo qual solicitamos aos alunos que verifiquem diariamente os seus e-mails
e grupos de redes sociais da turma de sua respectiva série e curso e mantenham contato por
via eletrônica com os seus professores.
Continuaremos a reavaliar e a deliberar sobre todas as atividades educacionais e medidas,
sempre de acordo com as normas e manifestações oficiais das autoridades educacionais e
sanitárias, com o propósito de contribuir da melhor forma com a nossa comunidade.
Por último, recomendamos aos nossos alunos que também acompanhem as
nossas deliberações pela página principal do Portal AEMS na internet e, se o caso, pelas redes
sociais de seus professores e turmas das respectivas séries e cursos.
Em caso de dúvida ou de dificuldades, mantenham
mails agencia@aems.edu.br ou aems@aems.edu.br.
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Três Lagoas, MS, 17 de março de 2020.
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